Kläder som
förändrar världen.

Kläderna är tillverkade av unga kvinnor som befriats från
sexslaveriet men som inte varit välkomna hem på grund av
det trauma de bär med sig.
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Det finns få saker som är så uppslitande som tanken på en ung kvinna som vars förhoppningar om en
framtid krossas genom att hon säljs till en bordell i ett främmande land. Där hotas, misshandlas och
våldtas hon dag efter dag, månad efter månad. Om hon befrias och återförs till sitt hemland är hon inte
välkommen hem. Ingen känns vid henne. Hon har blivit en dålig flicka och en skam för släkt och familj.
Det här är verklighet för många kvinnor. Det är tyvärr typiskt. När övergreppen är upprepade och
sexuella så blir de också kvinnans eget ansvar. Då finns ingen förlåtelse. Då återstår att falla tillbaka i
prostitution.
Där griper Milvea in. Vårt mål är att erbjuda kvinnor som varit utsatta för trafficking hopp. Vi erbjuder
utbildning inom sömnad i vår egen tillverkning av t-shirt och toppar för den svenska marknaden. Våra
sömmerskor har alla samma bakgrund: trafficking - och det är vårt främsta kriterium för rekrytering.
Milvea betyder en ny framtid genom eget arbete och utbildning.
Sedan i mars 2013 så bedriver vi i Nepal en småskalig tillverkning av kläder där sömmerskorna har givits
intensiv utbildning för att kunna producera kläder av god kvalitet. Vi har idag en knapp handfull anställda
sömmerskor men vårt mål är att kunna hjälpa fler.

Där behöver vi din insats: för att förverkliga den här
målsättningen måste någon köpa och bära de
kläder de tillverkar. Du är en del i deras hopp, deras
ljusnande framtid.

Vår idé är att utnyttja världens orättvisor för att bekämpa dem. Vi tror att även de fattigaste, även de
svagaste, även de som skuldbelagts för bristen på möjligheter och framtidsutsikter skall få en andra
chans. Vi är stolta över att ge några av dessa en bättre framtid.
Nepal är ett av världens fattigaste länder med brist på infrastruktur. Massor av unga kvinnor reduceras
till handelsvaror och forslas över gränsen till Indien. I Sverige är vi rika. Små summor här gör stor skillnad
där. Du köper en tröja i Sverige. Relativt sett är den värd mer än tio gånger så mycket där. En enda tröja
gör stor skillnad.
Våra kläder är designade i Sverige anpassade för den svenska marknaden. Vi arbetar småskaligt. Idag har
vi en kapacitet på ca 200 plagg i månaden. Vi skulle kunna öka den volymen genom att rädda fler från
prostitution och social förnedring. Då skulle vi också bli mer kostnadseffektiva, då våra fasta kostnader
för lokaler, maskiner och utbildningsledare skulle fördelas bättre på fler sömmerskor.

Vi betalar idag bostad och mat samt förstås löner till våra sömmerskor. Det innebär att de kan försörja
både sig och i förekommande fall sina barn, vilket inte är självklart i ett land där de låga lönerna leder till
fattigdom. Nu är de tre, de borde bli fler. Då kunde vi också garantera barnen skolgång, vilket vi tycker
borde ingå, men som idag inte är möjligt.
Alla behöver kläder. Vi tillverkar basplagg. Varför inte göra en väsentlig skillnad för någon annan
samtidigt som du klär dig? Vilken är din etiska klädleverantör?

Du förändrar världen genom hur du klär dig...
milvea.se

Vi vill alla göra skillnad. Ibland vet vi bara inte hur. Det här är ett enkelt sätt att gripa in i en annan
människas liv och rädda henne från något ont. När du ändå behöver en tröja, köp en som tillverkats av
någon som behöver dig.
Det här är inte bistånd. Det här är inte välgörenhet. Det är inte en stor organisation. Vi har liksom våra
sömmerskor ett ansikte. De delar dessutom sina livsberättelser med dig så att du också kan se vad ditt
val av kläder gör för skillnad. Varje plagg är spårbart till ett livsöde som du kan ta del av på vår sida:
http://milvea.se/
Vi erbjuder i dagsläget tre olika plagg.
Vi har vår baströja, en enkel t-shirt kort sagt. En sådan som alla människor har i garderoben. Med den
skillnaden att det inte bara är en tröja, det är en livsförändrare. Idealiskt för företaget som behöver
profilera sig – inte bara i företagets färger och logga utan också som socialt ansvarstagande och
medvetna.

Vi har också vår toppmodell, en långärmad tröja där vi lagt ner extra möda på detaljerna. Krage och
ärmslut är i kontrasterande färger och tyget är något tjockare. Det här är vår stolthet och något som klär
dig inte bara med stil utan också med stolthet för vad den representerar. Det sägs ju att skönhet kommer
inifrån – och den här skimrar av hoppets ljus.
Vi har enkla t-shirts också för barn. Det är faktiskt en av våra mest populära produkter då både barnen
och våra kläder handlar om framtiden och vilken värld vi vill lämna till dem. Här får idén om att förändra
världen en konkret innebörd.

Vi tillverkar kläder i de färger som för närvarande finns tillgängliga. Aktuellt utbud finns på vår hemsida.
Vi arbetar småskaligt så vi kan anpassa oss helt efter era önskemål. Vi har tröjor för dam, herr och barn, i
de flesta svenska storlekarna. Vi har certifierade tyger, GOTS, som kontrollerar arbetsvillkor, miljö och
kvalitet.
Vi tillverkar kläderna på beställning, så det går utmärkt att välja egna färgkombinationer och även eget
tryck. Vi gör även tygkassar och annat på begäran. Leveranstiden är normalt ca 6 veckor, lagervaror som
vi har i Sverige inom en vecka.
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Har du frågor eller vill du veta mer, så tveka inte att kontakta oss.
Milvea AB

070-314 07 63

http://milvea.se/

Göteborgsvägen 23-1105

070-757 72 85

https://www.facebook.com/MilveaChanges

S - 517 36 Bollebygd

Vi har F-skatt

mikael.lestander@milvea.se

vi förändrar världen, ett människoöde i taget
milvea.se

